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RESUMO
Apesar dos avanços tecnológicos verificados nas etapas de amplificação, as fontes de alimentação utili-
zadas em sistemas de áudio sofreram poucas modificações. Atualmente, as fontes não-reguladas ainda
são largamente utilizadas, no entanto, a presença de componentes volumosos e grandes bancos capaci-
tivos tem se tornado um entrave ao aumento da densidade energética dos equipamentos de amplificação
dificultando também a redução de custos. Neste trabalho a utilização de fontes chaveadas para áudio,
controladas por uma técnica não-linear baseada em passividade é analisada, tendo como foco a redução
dos componentes passivos e a manutenção de baixos índices de ripple nos barramentos de alimentação.

0 INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, as tecnologias envol-
vidas na cadeia de reprodução de sinais de áudio sofre-
ram um avanço significativo. Em conseqüência dos es-
tudos realizados em eletrônica aplicada, desenvolvidos
a partir de meados dos anos 90, os amplificadores classe
D aliam hoje alta eficiência e qualidade sonora com-
patível com tecnologias lineares, isso obtido por meio
de topologias de inversores que produzem baixa distor-

ção harmônica [1] e técnicas de controle que melhoram
o seu desempenho ao longo de toda faixa de operação
[2]. Contudo, apesar da evolução da tecnologia das eta-
pas de amplificação de potência, a grande maioria das
fontes de alimentação utilizadas em sistemas de ampli-
ficação ainda é baseada em topologias não-reguladas,
as quais necessitam de componentes magnéticos volu-
mosos e grandes bancos de capacitores para manter a
tensão de seu barramento dentro de patamares aceitá-
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veis. Além de possuírem um custo relativamente ele-
vado, as fontes convencionais limitam o desempenho
de amplificadores, em função da inexistência de regu-
lação de linha e baixa regulação de carga [3]. Nota-se,
então, que a manutenção dessa topologia apresenta um
obstáculo ao aumento da integração de sistemas de áu-
dio e um entrave à redução de custos. Assim sendo,
a aplicação de fontes chaveadas a sistemas de amplifi-
cação permitiria mitigar os problemas referentes à re-
gulação, além de possibilitar um aumento da densidade
energética do equipamento. Em [4] é mostrado que um
aumento ainda maior do nível de compactação pode ser
obtido, com fontes chaveadas, a partir do emprego de
técnicas de controle mais avançadas, como o controle
robusto. Isso abre um ramo de investigação interes-
sante, atrelando o desempenho de conversores em siste-
mas de amplificação à técnica de controle e não tanto à
sua estrutura física. Neste trabalho, essa linha de inves-
tigação será estendida, sendo analisado o desempenho
de um conversor estático ponte-completa, funcionando
como fonte de alimentação para um amplificador de áu-
dio, para a aplicação de uma técnica de controle ba-
seada em passividade, a qual tem sido empregada com
bons resultados em conversores funcionando como pré-
reguladores de fator de potência [5].

1 ORIGEM DO RIPPLE DE TENSÃO
As oscilações de tensão presentes sobre os barra-

mentos de alimentação de uma fonte podem ser geradas
por uma série de fatores. Em fontes convencionais, por
exemplo, o intervalo de transferência de energia entre
a rede elétrica e o banco capacitivo provoca o apareci-
mento de um ripple de 120Hz na tensão de saída. En-
tretanto, quando se analisa o comportamento de fontes
de alimentação aplicadas a sistemas de amplificação,
observa-se o surgimento de perturbações na tensão dos
barramentos devido à operação dos amplificadores. Em
[6] é comentado que a corrente demandada por um am-
plificador possui uma forte característica alternada, esta
ao interagir com a impedância de saída da fonte provoca
oscilações. O conhecimento da magnitude das compo-
nentes alternadas presentes na corrente de fonte, para
uma determinada classe de amplificadores, permite que
se estipule limites para a impedância de saída da fonte
de alimentação, de modo a se obter um nível de ripple
de tensão desejado.

Tomando como exemplo um amplificador linear
classe AB, a corrente de fonte pode ser determinada a
partir da análise de seu comportamento. A Figura 1
mostra as etapas de funcionamento do estágio de po-
tência do amplificador classe AB, ao sintetizar um sinal
senoidal.

Observa-se que cada barramento de alimentação
fornece ao amplificador um semiciclo da corrente de
carga. A potência instantânea fornecida pela fonte pode
ser definida como:

PS(t) = VCC(IS1 − IS2) (1)

Figura 1: Fluxo da corrente do amplificador para a carga. a)
semiciclo positivo da senóide de saída. b) semiciclo negativo da
senóide de saída

Desse modo, a forma de onda da potência fornecida
se apresenta como o ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Potência instantânea na fonte

Onde:
Vaudio - Valor de pico do sinal de áudio repro-

duzido pelo amplificador
Assumindo que a tensão nas barramentos de ali-

mentação é regulada, a forma de onda de corrente de
fonte será equivalente ao apresentado na Figura 2. Fa-
zendo a decomposição em série de Fourier da corrente,
encontra-se:

iS(t) =
Vaudio

RL

[
2
π − 4

π

∑
n

1
n2−1cos(nωat)

]
n = 2, 4, 6, 8...

(2)

Onde:
ωa - Frequência angular do sinal de áudio

A equação 2 mostra que além da componente contí-
nua, estão presentes na corrente de fonte componentes
alternadas de frequência igual aos múltiplos pares da
frequência do sinal de áudio sintetizado. A amplitude
das componentes decai de acordo com a ordem harmô-
nica, como mostra a Figura 3.

Observa-se que a a partir de n = 10, a magnitude das
componentes é inferior a 1% da amplitude máxima da
corrente de fonte, o que indica que essas componentes
irão possuir um efeito sobre o ripple de tensão muito
pequeno. Assumindo uma banda audível de 20kHz,
pode-se constatar que a maior componente alternada
presente na corrente de fonte, cuja magnitude pode afe-
tar significativamente o ripple de tensão ocorrerá até
200kHz.
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Figura 3: Amplitude das componentes harmônicas em função
da ordem harmônica, normalizadas pelo valor de pico máximo
da corrente de fonte.

Considerando que a magnitude do ripple possa ser
estimada pela componente alternada com maior ampli-
tude, define-se:

∆E = Ih2MAX
Zout =

4

3π

Vaudio

RL
Zout (3)

Como ∆E = kVCC , pode-se definir o ripple da
tensão do barramento c.c. como sendo:

k =
4

3π

Vaudio

VCC

Zout

RL
(4)

A equação 4 apresenta a relação entre o ripple de
tensão (k) e a impedância de saída da fonte (Zout), po-
dendo ser muito útil para se estimar o desempenho de
fontes de alimentação.

Em fontes convencionais, como comentado ante-
riormente, existem pelo menos dois mecanismos que
afetam as oscilações de tensão sobre o barramento c.c.
Considerando apenas o efeito da perturbação de carga
e assumindo que durante os intervalos de carregamento
do banco capacitivo, o fornecimento de energia ao am-
plificador é feito apenas pelos capacitores de saída da
fonte, pode-se definir a seguinte relação:

V (ω) =
1

jωC
IS(ω) (5)

Onde:
C - Valor da capacitância do banco por

barramento
A partir da equação 5, pode-se calcular o valor da

impedância de saída de uma fonte convencional, e então
determinar o máximo ripple definido por cada banco
capacitivo. Para se obter, por exemplo, um ripple de
10%, com tensão de saída do amplificador igual a 80%
do seu valor máximo ( VO

VCC
= 0, 8) e carga do amplifi-

cador de 2Ω, seria necessário o emprego de um banco
capacitivo de 6800µF em cada barramento de saída.

2 CONVERSOR UTILIZADO
Para analisar o emprego da técnica de controle ba-

seada em passividade utilizou-se um conversor estático
ponte-completa, com a configuração apresentada na Fi-
gura 4.

Figura 4: Estrutura do conversor ponte-completa utilizado

Esse conversor apresenta dois barramentos de ali-
mentação com o intuito de se poder utilizar amplifica-
dores em configuração Single-ended. O acoplamento
dos indutores foi introduzido para se melhorar a sime-
tria entre as barramentos, minimizando problemas cau-
sados pelo desequilíbrio de cargas provocado pelo am-
plificador de áudio [7]. O tipo de acionamento utili-
zado em conversores desse tipo permite apenas que a
tensão entre os dois barramentos de saída seja contro-
lada, dessa forma, é interessante fazer o modelamento
do conversor de modo a se obter um modelo buck equi-
valente, o qual simplifica a aplicação de técnicas de
controle.

Considerando o conversor da Figura 4, as equações
de estado dos dois barramentos podem ser escritas se-
gundo a Equação 6.

{
uVA1 = L1

dIL1

dt + VO1 + LM
dIL2

dt

IL1 = C1
dVO1

dt + VO1

R1{
uVA2 = L2

dIL2

dt + VO2 + LM
dIL1

dt

IL2 = C2
dVO2

dt + VO2

R2

(6)

Onde:
LM - Indutância mútua entre os dois indu-

tores do filtro
Para se fazer a definição do modelo buck equiva-

lente, deve-se implementar as seguintes mudanças de
variáveis:

VA = VA1 + VA2;
VO = VO1 + VO2;
IL = IL1+IL2

2 ;
(7)

Somando os dois sistemas da Equação 6 e consi-
derando as mudanças de variáveis da Equação 7 e as-
sumindo ainda que a corrente de carga pode ser decom-
posta em uma parcela contínua e uma perturbação alter-
nada (IR), encontra-se as equações de estado do conver-
sor equivalente:{

uVA = 2(L+ LM )dILdt + VO

IL = C
2

dVO

dt + VO

2R + IR
(8)
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Onde: L = L1 = L2;
C = C1 = C2;
R = R1 = R2;

Considerando a técnica de projeto de uma fonte
chaveada ponte-completa, definida em [8], definiu-se os
componentes do conversor como sendo: L = 330µH ,
C = 18µF e R = 6, 28Ω. O conversor foi pro-
jetado para as seguintes condições: VCC = ±35V ,
RLmin = 2Ω, fswitch = 44kHz e razão cíclica má-
xima de 50%. Com isso, obtém se uma potência de
saída da fonte máxima de aproximadamente 400W e
corrente de fonte média, em cada barramento, de 5,6A.

3 PASSIVIDADE
Em [9] é apresentada uma metodologia de mode-

lagem de sistemas dinâmicos focada nos conceitos de
energia, i.e., nos mecanismos de armazenamento e dis-
sipação de energia dos sistemas, baseada na abordagem
de Euler-Lagrange (EL). A partir do modelo de EL, é
proposta uma técnica de controle conhecida como con-
trole baseado em passividade, cuja finalidade é definir
uma relação onde o sistema armazene menos energia do
que lhe é fornecida pela fonte primária, e assim garan-
tir estabilidade assintótica em um ponto de equilíbrio.
Associada a conversores estáticos, a técnica de controle
baseada em passividade possibilita uma melhor rejei-
ção à perturbações de fonte [10], em comparação a téc-
nicas lineares, e oferece um melhor comportamento em
relação à condição de rastreamento de trajetória, tor-
nando essa técnica interessante na estabilização de pré-
reguladores de fator de potência, como discutido em
[5].

Existem porém, algumas restrições sobre as condi-
ções que levam um sistema passivo, i.e., que armazena
menos energia do que lhe é fornecida, a ser assintotica-
mente estável. No entanto, [9] mostra que essas restri-
ções podem ser satisfeitas por meio da aplicação de um
controle em malha fechada.

3.1 Modelo de Euler-Lagrange
O modelo de Euler-Lagrange para o conversor buck

equivalente é descrito por [5]. Ele é deduzido a partir
da solução da equação de Euler-Lagrange, apresentada
em (9).

d

dt

(
∂ℓ

∂q̇

)
− ∂ℓ

∂q
= −∂N

∂q̇
+ Fq (9)

Onde:
q - Vetor carga elétrica.
q̇ - Vetor corrente.
N - Função de dissipação de Rayleigh.
Fq - Fontes de energia externas.
ℓ - Lagrangiano do sistema.

O termo Lagrangiano representa a diferença entre a
co-energia magnética do circuito (M(q̇)) e a energia de
campo elétrico do circuito (W(q)), ou seja:

ℓ = M(q̇)−W(q) (10)

Considerando um conversor estático, o vetor de car-
gas elétricas pode ser constituído das cargas armaze-
nadas nos capacitores (qC) e nos indutores (qL). De
acordo com [11], um conversor buck apresenta os se-
guintes parâmetros do modelo de EL:

M( ˙qL) =
1

2
Lf ˙qL

2 (11)

W(qC) =
1

2Cf
q2C (12)

N (q̇) =
1

2

(q̇L − q̇C)
2

Gf
(13)

FqL = µE (14)
FqC = 0 (15)

Onde: Gf = 1
Rf

.
Rf = 2R;
Cf = C

2 ;
Lf = 2(L+ LM ).

Resolvendo a equação de Euler-Lagrange,
encontra-se:{

Lf q̈L = − ( ˙qL− ˙qC)
Gf

+ µE
qC
Cf

= ( ˙qL− ˙qC)
Gf

(16)

Realizando na Equação 16 uma mudança de vari-
áveis, onde: z1 = iL = ˙qL e z2 = vO = qC/Cf ,
encontra-se o modelo não perturbado para o conversor
buck: {

ż1 = − 1
Lf

z2 + µ E
Lf

ż2 = 1
Cf

z1 − Gf

Cf
z2

(17)

Observa-se que o modelo encontrado é semelhante
ao definido em (8) desconsiderando a perturbação de
carga. O modelo pode ser escrito na forma matricial,
como se segue:

DB ż + (JB +RB)z = µEB (18)

Onde:

z =

[
z1
z2

]
EB =

[
E
0

]
DB =

[
Lf 0
0 Cf

]

JB =

[
0 1
−1 0

]
RB =

[
0 0
0 Gf

]
(19)

A função de armazenamento, que mede a quanti-
dade de energia armazenada pelo conversor, pode ser
descrita como:

V(z) = 1

2
zTDBz (20)
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3.2 Controle baseado em passividade
Baseada na função de armazenamento do sistema,

dada pela Equação 20, pode-se propor uma função de
armazenamento desejada para o sistema em malha fe-
chada, esta, por sua vez, designada pela Equação 21.

Vd =
1

2
z̃TDB z̃ (21)

Por definição têm-se:

z̃ , z − zd (22)

z̃ =
[
z̃1 z̃2

]T (23)

zd =
[
zd1 zd2

]T (24)

Onde:
z - Valor real dos estados.
zd - Valor desejado dos estados.
z̃ - Erro entre o valor desejado dos estados

e o seu valor real.
A dinâmica desejada para o erro médio (Ψ), as-

sociada com a função de armazenamento definida na
Equação 21, é descrita pela Equação 25.

DB
˙̃z + (JB +RBd)z̃ = Ψ (25)

Na equação 25, RBd é a matriz de amortecimento
modificada de forma a se obter uma função de dissipa-
ção desejada. Com isso a função de dissipação asso-
ciada ao erro médio do sistema pode ser escrita como:

N =
1

2
z̃TRBdz̃ =

1

2
z̃T (RB +RnB)z̃ (26)

RnB representa um termo de amortecimento virtual
a ser inserido no sistema pelo circuito de controle, o
qual pode ser definido genericamente como:

RnB =

[
R1 0
0 G2

]
. Sendo R1 > 0 e G2 > 0.

Dessa forma, a dinâmica do controlador pode ser
determinada a partir das Equações 18 e 25, obtendo-se
por fim a equação 27.

Ψ = µEB − [DB żd + (JB +RB)zd −RnB z̃] (27)

Fazendo Ψ = 0, de modo a se obter um erro médio
nulo, encontra-se:

µEB = DB żd + (JB +RB)zd −RnB z̃ (28)

A Equação 28 pode ser expandida para o sistema
apresentado na Equação 29.

{
µE = Lf ˙zd1 + zd2 −R1(z1 − zd1)
0 = Cf ˙zd2 − zd1 +Gfzd2 −G2(z2 − zd2)

(29)

Essa estrutura de controlador permite a implemen-
tação de diversas técnicas de controle. Dentre elas serão
apresentadas as técnicas de controle direto da tensão de
saída e o controle indireto modificado, proposto em [7].

3.2.1 Controle direto

Deseja-se que a tensão de saída do conversor as-
suma um valor desejado, constante, z2d = Vod. Fa-
zendo R1 = 0 as equações do controlador podem ser
derivadas da Equação 29 de forma que:{

zd1 = GfVod −G2(z2 − Vod)
µ = 1

E (Lf ˙zd1 + Vod)
(30)

De acordo com [11], a aplicação direta do controla-
dor não garante que o sistema apresentará erro em es-
tado estacionário nulo. Isso se deve, principalmente,
a elementos parasitas não modelados no circuito do
conversor, de forma que não há um equilíbrio exato
entre fornecimento e dissipação de energia, para o
ponto de equilíbrio determinado pelo sistema de con-
trole. Assim sendo, para se corrigir tal problema,
recomenda-se a inserção de um termo integral às equa-
ções do controlador, termo este definido como:

Int = −ki
∫ t

0
[z2(s)− Vod]ds, ki > 0 (31)

Neste trabalho o termo integral foi inserido na equa-
ção de definição de zd1.

3.2.2 Controle indireto modificado

Nesta topologia de controle, a tensão de saída será
definida indiretamente pela corrente média no indutor
do filtro. Fazendo zd1 = Id +∆iL, onde Id = GVod e
∆iL = (kp +

ki

s )(Vod − z2), têm-se:{
˙zd2 = 1

Cf
(zd1 −Gfzd2)

µ = 1
E [Lf ˙zd1 + zd2 −R1(z1 − zd1)]

(32)

3.2.3 Desempenho dos controladores

Considerando o conversor definido na seção 2, foi
realizada a simulação do desempenho da sua impedân-
cia de saída. Assumiu-se para essa simulação um ca-
pacitor de filtro de 18µF, kp = G2 = 1, R1 = 25Ω e
ki = 100. A Figura 5 mostra curva de resposta em fre-
quência para a impedância de saída do conversor com
controle baseado em passividade.

Tendo como base a equação 4, pode-se definir o va-
lor do ripple máximo por meio da impedância de saída
em malha fechada. Pela Figura 5, observa-se que o
controle direto oferece uma oscilação de tensão má-
xima na faixa de 20%, para toda faixa de áudio. Já o
controle indireto modificado, apesar de apresentar um
ripple máximo maior (38%) permite uma redução si-
gnificativa do ripple em baixa frequência (<3%), onde
se sabe que os amplificadores de áudio irão apresentar
maior demanda de energia. Uma melhoria do desem-
penho pode ser obtida aumentando-se a capacitância do
filtro de saída do conversor ponte-completa, fazendo
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Figura 5: Comparação da resposta da impedância de saída do
conversor buck equivalente para controle direto da tensão e con-
trole indireto modificado.

Figura 6: Variação da capacitância do filtro do conversor e sua
influência na impedância de saída, para uma técnica de controle
indireto modificada

isso obteve-se as curvas de resposta em frequência da
impedância de saída mostradas na Figura 6.

Conforme a Figura 6, o aumento da capacitância do
filtro provoca um deslocamento do máximo valor da
impedância para região de baixa frequência e reduz a
magnitude da impedância. Observa-se que para capaci-
tâncias de 66µF o ripple máximo será de 30% e ocor-
rerá para sinais de áudio de 1,25kHz, já para capacitân-
cias de 220µF e 330µF, o valor máximo do ripple será
21% e ocorrerá para sinais de aproximadamente 500Hz.

3.3 Simulação do conversor para carga
reativa

Ao se analisar a Figura 6 nota-se que o emprego
de um capacitor de filtro maior pode fazer com que o
desempenho do conversor melhore. No entanto, o mo-
delo não contempla o comportamento de conversores
ao alimentarem amplificadores com carga reativa (alto-
falante). Para verificar o desempenho nessa situação,
o conversor projetado foi simulado, tendo como carga
um amplificador que aciona um arranjo de quatro alto-
falantes em paralelo, representados pelo modelo elé-
trico da bobina de um alto-falante comercial de código

12CO1P. O modelo da bobina segue a abordagem de
Thiele-small [12], sendo os parâmetros mais relevantes
apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros para o modelo elétrico do alto-falante.
Parâmetro Símbolo Valor

Fator de força Bl 12,8Tm
Resistência da bobina RE 6, 3Ω
Indutância da bobina LE 2,287mH

Massa móvel MD 45,8g
Compliância mecânica CD 250, 4µm/N
Resistência mecânica

da suspensão RD 3,01kg/s

A Figura 7 mostra a simulação do conversor, para o
ponto de maior impedância de saída, considerando um
capacitor de filtro igual a 18µF. A Figura 8, por sua vez,
apresenta a simulação para um conversor com capaci-
tância de 330µF. As informações acerca da magnitude
do ripple resultante são apresentadas na Tabela 2.

Figura 7: Formas de onda de tensão nos barramentos da fonte
e na saída do amplificador (Superior). Tensão entre barramentos
(Inferior). Sinal de áudio de 1,25kHz, carga reativa e controle
baseado em passividade. C = 66µF.

Figura 8: Formas de onda de tensão nos barramentos da fonte
e na saída do amplificador (Superior). Tensão entre barramen-
tos (Inferior). Sinal de áudio de 500Hz, carga reativa e controle
baseado em passividade. C = 330µF.
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Tabela 2: Ripple de tensão na saída do conversor com carga
reativa.

Ripple no barramento c.c. Modelo Simulação
C = 66µF 15,6% 11,7%
C = 330µF 16,0% 13,5%

Observa-se, pela Tabela 2 que o ripple obtido é in-
ferior ao estipulado pelo modelo, indicando que além
da variação da impedância com a frequência, o defasa-
mento entre a corrente e tensão de saída também surte
efeito na definição das oscilações de tensão. Nota-se,
também, que apesar do modelo indicar que a utilização
de um conversor com capacitância de 330µF implicaria
em uma redução significativa do ripple em relação às
demais condições avaliadas, ao se acionar um sistema
com carga reativa, isso não se concretiza. As simu-
lações mostram que o conversor com capacitância de
66µF é capaz de produzir um desempenho melhor, isso
porque, o seu ponto de máxima impedância ocorre em
uma região onde o módulo da impedância do arranjo
de alto-falantes apresenta um valor superior à 2Ω. Para
a outra condição considerada, o ponto de máxima im-
pedância ocorre em uma frequência mais baixa, onde a
impedância do arranjo é menor do que 2Ω.

4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Nesta seção o conversor projetado para um banco

capacitivo de 66µF foi construído. O diagrama de con-
trole foi implementado por meio de amplificadores ope-
racionais, dando um caráter totalmente analógico ao
conversor. Os testes foram realizados com cargas de
5 e 8Ω resistivas e amplitude da tensão de saída do am-
plificador de 50Vpp. Inicialmente, fez-se uma varredura
de frequência no sinal de áudio sintetizado pelo ampli-
ficador. A Figura 9, mostra o resultado da varredura.

Figura 9: Resposta em frequência do valor de pico-a-pico do
ripple de tensão na barramento positiva da fonte de alimentação.

Ao se analisar a Figura 9, observa-se que o perfil
do ripple de tensão condiz com o formato da curva de
impedância prevista no modelo, coincidindo também o

ponto de máxima oscilação. Nota-se que o compor-
tamento do ripple de tensão para baixas freqüências,
ao contrário do deduzido no modelo teórico, não apre-
senta um patamar fixo. Isso se deve à influência da
perturbação de linha no barramento c.c. do primário
do transformador isolador e à presença de oscilações
provocadas por imperfeições no acoplamento entre os
indutores do filtro. Essas imperfeições não contem-
pladas pelo modelo, somadas à presença das demais
componentes alternadas além de n=2, fazem com que
o ripple observado na prática seja superior ao deduzido
através das curvas da Figura 6, sendo que no conversor
implementado obteve-se um ripple máximo de 14,3%
(RL = 5Ω), enquanto o modelo estimava um valor de
aproximadamente 8%.

A Figura 10 mostra a forma de onda de tensão na
saída do amplificador e nos barramentos de alimenta-
ção, para um sinal de 1,25kHz, referente ao ponto de
máximo ripple. Observa-se que, apesar do aumento do
ripple máximo em relação ao modelo teórico, a magni-
tude da oscilação não provoca ceifamento da forma de
onda do sinal de áudio.

Figura 10: Formas de onda de tensão de saída do amplificador
e barramentos da fonte de alimentação, para 50Vpp de tensão de
saída do amplificador, 5Ω de carga e fudio = 1, 25kHz

Substituindo as cargas resistivas por um alto-falante
do mesmo modelo descrito na seção anterior, realizou-
se nova varredura. O resultado dessa varredura foi com-
parado com o obtido para uma carga de 8Ω, sendo mo-
strado na Figura 11.

Conforme observado na Figura 11, para frequências
inferiores a 1kHz, a magnitude do ripple de tensão não
se altera significativamente com o aumento da frequên-
cia, sendo inferior a 5,5%. Isso indica que o controle
implementado permite uma menor dependência do de-
sempenho da fonte em relação à variação de carga, para
sinais de baixa frequência. Além disso, percebe-se que
em todas as condições avaliadas na figura, o desem-
penho de um conversor ao alimentar um sistema com
carga reativa é superior ao verificado para carga resis-
tiva, como exposto pela teoria.
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Figura 11: Resposta em frequência do valor de pico-a-pico do
ripple de tensão no barramento positivo da fonte de alimentação
para um alto-falante.

5 CONCLUSÕES
Neste trabalho verificou-se o desempenho de um

conversor estático ponte-completa funcionando como
fonte de alimentação para amplificadores de áudio,
controlado por uma técnica baseada nos conceitos de
passividade de sistemas dinâmicos. Deduziu-se que as
oscilações de tensão nos barramentos de alimentação
são originadas por harmônicos do sinal de áudio injeta-
das na corrente de fonte.

A análise teórica mostrou que um conversor contro-
lado pela técnica proposta pode oferecer magnitudes de
ripple inferiores a 20%, para capacitâncias de filtro de
aproximadamente 330µF e considerando carga resistiva
de 2Ω. No entanto, a redução do valor de capacitância
não implica necessariamente em uma piora do desem-
penho. Como mostrado, para a situação de sistemas
com cargas reativas, o perfil da impedância do arranjo
de alto-falantes pode produzir uma situação onde um
conversor com capacitância menor poderá apresentar
melhor desempenho.

Os resultados experimentais mostraram que a pre-
sença de elementos não modelados provocam a eleva-
ção do ripple de tensão em relação à teoria, no entanto,
essa elevação não afeta significativamente a forma de
onda do sinal de áudio com amplitudes inferiores a 70%
do valor máximo. Além disso, ao alimentar cargas rea-
tivas, o controle permite uma menor dependência da
tensão de alimentação com a variação da carga.
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